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Ajankohtaista syksyllä
Syksyn sävel-yhteislaulutilaisuus
Navettarannassa lauantaina 13.8.

Iin kylien neuvottelukunnan kokous
31.8.

Tervetuloa laulamaan yhdessä tai muuten vain
nauttimaan 13.8.2016 klo 14-16 elokuun lauantai
-iltapäivästä ja yhdessäolosta Navettarantaan
Hiastinkujan päähän. Laulattajina pohjoisiiläiset
mieslaulajat ja säestäjinä pohjoisiiläiset hanuristit
Maria-Liisa Halonen ja Arvo Viinamäki. Laulut
ovat tuttuja ja tunnettuja ja laulujen sanat jaetaan
paikan päällä. Kyläyhdistys pitää tilaisuudessa
maksullista buffeeta.

Iin kylien neuvottelukunnan kokous pidetään keskiviikkona 31.8.2016 klo 18.00 Pohjois-Iin koululla. Tervetuloa mukaan!
Asioina mm.
*Pohjois-Iin hanketoiminnan esittely / Anita Sievänen, Pohjois-Iin kyläyhdistys ry
*Biotalousleader / Taimi Mähösenaho, Pro Agria
Oulu/Maa- ja kotitalousnaiset
http://www.proagriaoulu.fi/fi/biotalousleader/

Säävaraus (kaksi tuntia ennen tilaisuutta).

* Ii tavoittelee jätteettömyyttä – Resurssiviisas Ii
hankkeen esittely / Irja Ruokamo, Micropolis Oy
http://www.greenpolis.fi/ii-tavoitteleejatteettomyytta/
*Suomi100 – kylien tapahtumat
*Palvelutarvekartoitus harvaan asuttujen alueiden
asukkaille
http://rekry.ii.fi/luonnosta/kysely

Syksyn sävel elokuussa 2015, hanuristit MariaLiisa Halonen ja Arvo Viinamäki. Kuva Anita Sievänen.
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Ajankohtaista syksyllä
Kyläyhdistyksen jumpat jatkuvat
Työväentalolla 5.9.

LOKAALI-valtakunnalliset kyläpäivät Heinolassa 10.-11.9.

Kyläyhdistyksen naisten jumppa ja miesten jumppa/kuntopiiri jatkuvat jälleen maanantaina
5.9.2016 alkaen Iin Työväentalolla. Naisten
jumppa pidetään klo 18.30-19.30 ja sitä ohjaaja
Eila Fäldt. Miehet rehkivät naisten jälkeen 19.3020.30 ja heitä ohjaa Paavo Halonen. Naisten ja
miesten jumpat sisältyvät kyläyhdistyksen jäsenmaksuun, joka on 12 €/ talous. Rahat voit tuoda
ohjaajille tai maksaa kyläyhdistyksen tilille. Talolta löytyy välineitä, ota juotavaa mukaan.

LOKAALI on valtakunnallinen paikallistoimijoiden juhla. Tapahtumalla on jo pitkät perinteet:
vuonna 2016 se järjestetään 32. kerran. Juhla järjestetään vuosittain eri maakunnassa. Se on viikonlopun mittainen tapahtuma, johon kuuluu retkiä ja
juhlallisuuksia. Yhdessä olon lisäksi juhlaseminaarissa palkitaan valtakunnallinen Vuoden Kylä 2016
sekä kunniamaininnan saavat kylät, Vuoden Maaseutukasvo 2016, Vuoden Maaseututoimija 2016 ja
Kylätoiminnan Tiennäyttäjät. Pitkäaikaisesta kehittämisestä jaettavat palkinnot puhuvat koko Suomea
palvelevasta työstä. Palkitut ovat myös hyvin näkyvissä mediassa. Osallistujia on yleensä pari sataa
eri puolilta Suomea. Tervetuloa mukaan!

Jumppalukkari löytyy myös
www.pohjoisiinkylayhdistys.fi ja tiedotamme siitä
myös Facebookissa www.facebook.com/PohjoisIi

http://www.phkylat.fi/lokaali.php

Naisten jumppalukkari
5.9.

tavallinen jumppa

12.9.

tavallinen jumppa

19.9.

keppijumppa

26.9.

kahvakuula

3.10.

kuminauhajumppa

10.10.

kuntopiiri

17.10

kahvakuula

24.10.

tavallinen jumppa

31.10.

keppijumppa

7.11.
jooga ohjaaja Anita Sievänen
(pukeudu lämpimästi, ota huopa mukaan)
14.11.

kahvakuula

21.11.

kuminauhajumppa

28.11.

kuntopiiri

5.12.

kahvakuula

12.12.

tavallinen jumppa

Pohjois-Pohjanmaan maakunnallinen kyläjuhla Oulaisissa 17.9.2016
Maakunnan oma kyläjuhla 2016 järjestetään yksipäiväisenä tapahtumana Oulaisissa 17.9.2016. Päivän ohjelma muodostuu kylätoimijoiden koulutusosiosta, varsinaisesta kyläjuhlasta ja paikallisen
kylätoiminnan esittelyistä. Merkitse aika kalenteriisi ja seuraa ohjelman tarkempaa muotoutumista
osoitteessa
www.ppkylat.fi
ja
www.pohjoisiinkylayhdistys.fi
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Ajankohtaista syksyllä
Kuningaspalloa pelataan taas
torstaina 15.9.

Vanhojen valokuvien katseluilta
keskiviikkona 28.9.

Avoimet Kylät-päivänä pelasimme Kuningaspallon
näytösottelun Pohjois-Iin koulun kentällä ja sen innoittamana jatkamme taas Kunkun peluuta torstaiiltana 15.9.2016 klo 18.00 alkaen koulun kentällä.

Olemme keränneet ja saaneet Pohjois-Iin kuvaarkistoa ja kyläkirjaa varten noin 290 erilaista kuvaa ja lehtileikettä. Tallennuksen teki valokuvaaja
Jorma Kauppi ja kiitokset vielä kerran kaikille teille, jotka annoitte kuvianne arkistoomme ja julkaistavaksi juhlavuonna 2017 ilmestyvässä Pohjois-Iin
kyläkirjassa. Katsellaan yhdessä vanhoja kuvia ja
muistellaan menneitä Pohjois-Iin koululla keskiviikkona 28.9.2016 klo 18 alkaen. Kahvitarjoilu.

Pertti Huovinen on paikalla antamassa peluuohjeita.
Pelivälineitä on myös paikanpäällä, mutta oman
räpylän voi vaikka ottaa mukaan. Tarjolla grillimakkaraa ja mehua pikkurahalla!

Anita ja Aune kiittävät mukavista hetkistä kuvien
keruureissuilta!

Tervetuloa mukaan pelaamaan tai katsomaan!
Huom! Säävaraus kaksi tuntia ennen tapahtumaa.

Energia-Eikka vinkkaa
Viisi vinkkiä biojätteen vähentämiseksi:
1) Mieti mitä ostat. Sopiva määrä ruokaostoksia
takaa sen, etteivät ruoat mene pilalle ja sitä kautta
biojätteeseen. Pidä myös järjestys jääkaapissa eli
ensiksi pilalle menevät hyllyjen etureunalle.
2) Käytä tähteet kekseliäästi. Käytä
nettiä hyödyksi.
3) Säilö ja pakasta. Seuraa ruokapakkausten päiväyksiä, säilö ja valmista pakkaseen ruokaa niistä aineksista, joita et ehdi tuoreena syödä.
4) Valitse vähäjätteisiä vaihtoehtoja.
5) Ota lautaselle minkä syöt. Hae
lisää tarvittaessa.

Kuningaspalloa Avoimet Kylät –tapahtumassa
Pohjois-Iin koululla 11.6.2016. Kuva Jorma Kauppi.

(Jäteopas 2016, Oulun Jätehuolto)
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Ajankohtaista syksyllä
Hiastinhaaran luontopolkualueen
kunnostus jatkuu

Oulun Seudun Leader ry:n yhdistysten pieninvestoinnit 1-teemahanke

Kunnostustyöt luontopolulla jatkuvat 15.8.2016
alkaen pitkospuureitin uusimisella, polkusiltojen ja
lammasaidan tekemisellä sekä Hiastinkujan ja Navettarannan pysäköintipaikan kunnostamisella.

Pohjois-Iin kyläyhdistys ry haki 1.4.2016 mennessä
Oulun Seudun Leader ry:n Yhdistysten pieninvestoinnit 1-teemahankkeesta rahoituksen (60%
3500.00 eurosta) 30-vuotisjuhlia ja muita tulevia
tapahtumia varten 60-80 hengen juhlatelttaan, 8
kokoontaitettavaan pöytään ja niihin kokoontaitettavat tuolit yht. 64 kpl. Hakemuksemme hyväksyttiin ja rahoitusehtojen mukaisesti hanke piti toteuttaa viimeistään tämän vuoden puolella, joten hankintaa varten saimme myös Iin kunnan puskurilainan, jonka maksamme takaisin syksyllä, kun rahat
ovat tulleet tilillemme maksupäätöksen mukaisesti.

Hiastinhaaran lammaslaidun
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus on hyväksynyt
11.7.2016 tekemällään päätöksellä Maatalousluonnon monimuotoisuuden ja maiseman hoitosopimuksen peruslohkolle Hiastinhaara ja pinta-ala
4.92 ha. Sopimus on 5-vuotinen ja ajalle 1.5.2015
-30.4.2020. Lammaslaidunalue on paikallisesti
arvokasta perinnebiotooppia ja alueen hoito tehdyn suunnitelman mukaisesti laidunnuksella edistää alueen luonnon monimuotoisuutta ja maisemaa. Kyläyhdistys saa hoidosta vuosittain ympäristötukea.

Syyskokous keskiviikkona
9.11.2016 klo 18.00
Pohjois-Iin koululla,
esityslista seuraavassa Pohjois-Iin Sanomissa 4/2016

Tämän lehden aineistosta vastasi Anita Sievänen, toimituksesta ja taitosta Leena Tiiro, kunnassa monistettiin ja hallituksen jäsenet jakoivat postilaatikoihin 450
kappaletta. Kannen kuvassa vihdan tekoa Päkkikankaalla 1960-luvulla. Kuvan on ottanut Maria-Liisa
Halonen.
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Pohjois-Iin kyläyhdistyksen hallitus
vuonna 2016:
Jukka Sassi, jäsen

Anita Sievänen, puheenjohtaja

050-309 0005

0400-461 880

jucas80@gmail.com

anita.sievanen@gmail.com

Anu Käyrä, jäsen

Markku Veijola, varapuheenjohtaja

040-5148 366

0400-182 340

anu.kayra@gmail.com

markku.veijola@pp.inet.fi

Mika Mähönen, jäsen

Leena Tiiro, sihteeri-rahastonhoitaja

040-751 5308

040-5442 127

mika_mahonen@hotmail.com

leena.tiiro@luukku.com

Kyläyhdistys netissä:

Aune Olkoniemi, jäsen

www.pohjoisiinkylayhdistys.fi

050-362 8451

http://www.facebook.com/PohjoisIi

aune.olkoniemi@gmail.com
Auvo Anisimaa, jäsen
044-703 2545
auvo.anisimaa@ouka.fi

Mukavaa syksyä!
Toivottaa Pohjois-Iin kyläyhdistys

Yhdistyksemme suurin tulonlähde vuositasolla on jäsenmaksut, joilla maksamme yhdistyksen monet
kiinteät kulut, kuten nettisivut, kesäkukat risteyksiin, stipendit, salivuokran, palkkiot, toimistotarvikkeet,
lehti-ilmoitukset, talkoot jne. Tänä vuonna varaudumme myös yhdistyksen 30-vuotisjuhlakuluihin.
Jäseneksi liitytään maksamalla jäsenmaksu. Yhdistyksen syyskokous päättää jäsenmaksun suuruuden.
VUONNA 2016 JÄSENMAKSUMME ON 12 €/TALOUS
Oulun Osuuspankki Iin konttori FI26 5350 0240 0104 67

Kannatusmaksu 25 €/henkilö ja 100 €/yritys
Kiitos tuestanne!
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